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Zápis ze zasedání dne 23. ledna 2015 

 
Prezenční listina 
 
Přítomní členové AS UK 

KTF 

Mgr. David Kučerka, O.Cr. 

 

ETF 
Doc. Mgr. Petr Sláma, Th.D. 
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.  
Bc. Jiří Kučera 
 

HTF 
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.  
Mgr. Martin Holý 
ThDr. Jaroslav Hrdlička 

LF P 
Prof. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. 
MUDr. Mgr. Michaela Miklíková 
Ing. et Ing. Jiří Polívka 
 

1. LF  
MUDr. Jana Mašková 
MUDr. Miroslav Důra 

2. LF 
MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.  
Dana Humlová 
 

3. LF 
Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D. 
MUDr. Martin Havrda  
MUDr. Josef Fontana 
David Šíla 

LF HK 
Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.  
Josef Borovka 
Ing. Zdeněk Bureš 

FarmF 
Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 
Ing. Vladimír Kubíček, CSc.  
Mgr. Jiří Mikušek 
Věra Ježková 
 

FHS 
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.  
Mgr. Jan Tuček  
Bc. Karel Chlouba 
 

FF 
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. 
Mgr. Samuel Zajíček 
Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. 
Bc. Anna Matys 
 

PřF 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. 
Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 
Mgr. David Hurný  
Mgr. Roman Šolc 

MFF 
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. 
Bc. Peter Korcsok 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. 

 PF 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 
Mgr. Vilém Anzenbacher 
Mgr. Michal Tuláček 

FSV 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. 
Jáchym Srb 
Jan Málek 
 

FTVS 
Mgr. Jakub Holický  
Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. 
PhDr. Libor Flemr, Ph.D. 
 

PedF 
PaedDr. Eva Marádová, CSc. 
PhDr. Josef Stracený, CSc. 

Součásti 
Mgr. Zdeněk Pressl  
Mgr. Daniel Toropila 
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Nepřítomní členové AS UK  
Omluveni 
 
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF) 
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (LF P) 
Mgr. Tomáš Živný (ETF) 
Mikuláš Ferjenčík (FHS) 
Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (KTF) 
PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF) 
Mgr. Marie Benáková (KTF) 
Mgr. Ladislava Říhová (HTF) 
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK) 
Adam Kalina (2. LF) 
Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF) 
 
 
 
 
Hosté 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor  
Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti  
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost  
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor pro akademické kvalifikace  
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj 
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy  
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prorektor pro koncepci studia 
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prorektor pro zahraniční styky a mobilitu 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, Ph.D., prorektor pro vědeckou činnost 
PhDr. Alice N. Tejkalová, PhD., členka kolegia rektora  
RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK  
Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK  
Bc. Martin Urx, ředitel ÚVT 
JUDr. Michael Kučera, HTF  
RNDr. Štěpán Bojar, ÚVT  
ThLic. Petr Šimůnek, RUK 
Petr Podzimek, OVV 
Jan Martínek, KTF 
Jakub Polách, náhradník delegáta v SK RVŠ a nový senátor za 3. LF 
Doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., nová senátorka za 3. LF 
Doc. MUDr. Valér Džupa, CSc., nový senátor za 3. LF 
Miroslav Kyselica, nový senátor za 3. LF 
František Vaňásek, nový senátor za 1. LF 
Klára Nechvílová, nová senátorka za KTF 
Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D., nový senátor za FTVS 
Bc. Mikuláš Hank, nový senátor za FTVS 
Bc. Ondřej Novotný, nový senátor za FTVS 
Dalibor Neckář, nový senátor za PedF 
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Zápis ze zasedání dne 23. ledna 2015 
 
 
 

1. Zahájení, určení skrutátorů 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v 10:10 přivítal současné členy i přítomné budoucí členy, kteří byli 
pozváni jako pozorovatelé, a zahájil zasedání.  
 
Skrutátory byli určeni MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Jiří Mikušek (FarmF) a Mgr. Zdeněk Pressl (ÚJOP). 
 
Schváleno tichým souhlasem. 
 
Program zasedání AS UK 
Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 12. ledna 2015 navrhlo program zasedání AS UK. Program byl 
rozeslán členům AS a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu.  
 

1) Zahájení, určení skrutátorů 
2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK dne 12. prosince 2014 
3) Zpráva o činnosti předsednictva v období mezi zasedáními 
4) Vystoupení J. M. pana rektora 
5) Vnitřní předpisy UK 
6) Vnitřní předpisy fakult a dalších součástí 
7) Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2015 
8) Vyjádření k návrhu na odpis pohledávky – 1. LF 
9) Vyjádření k návrhu Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK 
10) Vyjádření k návrhu Opatření rektora: Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů 
11) Vyjádření k návrhu Opatření rektora: Výjimky z pravidel studia pro studium v rámci mezinárodního 

společného studijního programu typu joint degree a multiple degree a základní náležitosti dohod o 
meziuniverzitním studiu v oblasti studia 

12) Právní jednání 
13) Zpráva o plnění aktualizace Dlouhodobého záměru  
14) Zpráva o hodnocení výuky studenty 
15) Věcný záměr návrhu opatření rektora k programu START 
16) Informace z pracovních komisí 
17) Informace z Rady vysokých škol 
18) Různé 

 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil program zasedání.” 
Hlasování 
Pro 48, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 

 
 

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK 12. prosince 2014 
 
Danka Humlová, tajemnice AS UK, informovala, že k návrhu zápisu ze zasedání AS UK 12. prosince 2014 
nebyly doručeny žádné připomínky.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 12. prosince 2014.” 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
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3. Zpráva o činnosti předsednictva v období mezi zasedáními 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, sdělil, že předsednictvo AS UK v době mezi zasedáními jednalo na 
svém zasedání 12. ledna 2015 a informoval o rozhodnutích předsednictva AS UK, při kterých předsednictvo 
využilo zmocnění jednat jménem pléna senátu.  
 
Předsednictvo AS UK projednalo na základě žádosti J. M. pana rektora návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke 
Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a 
Univerzitou Karlovou v Praze, jako objednateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav, a.s., a 
POZIMOS, a.s., jako zhotoviteli na straně druhé, ve znění pozdějších Dodatků č. 1 až 4 dle čl. 7 odst. 
13 Statutu UK. Na zasedání předsednictva AS UK byl osobně přítomen Mgr. Martin Kuthan, Ph. D., předseda 
Ekonomické komise AS UK, který přednesl dotazy Ekonomické komise AS UK. Po zodpovězení všech otázek 
kvestorkou Ing. Miroslavou Oliveriusovou konstatoval, že Ekonomická komise AS UK doporučuje předsednictvu 
AS UK návrh ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo k předloženému návrhu kladné stanovisko a 
doporučilo jej předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle 15 odst. 1 písm. a) 
zák. 6. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy. 

Předsednictvo AS UK jmenovalo Bc. Terezu Svobodovou, B. A. členkou Hlavní volební komise pro volby do 
AS UK. 

Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí zprávu o činnosti předsednictva v období mezi zasedáními.” 
Hlasování 
Pro 51, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 

4. Vystoupení J. M. pana rektora UK 
 

V úvodu svého vystoupení J. M. rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále J. M. pan rektor) popřál 
členům AS UK vše dobré do nového roku 2015. Dále J. M. pan rektor informoval, že probíhá příprava 
prováděcích předpisů k novele vysokoškolského zákona a že o přípravě zákona jednala na MŠMT minulý týden 
pracovní skupina. Také zmínil, že v nedávné době proběhla schůzka předsedy vlády ČR a příslušných ministrů 
k evropskému Operačnímu programu Výzkum, věda a vzdělávání. J. M. pan rektor informoval, že v květnu 
2015 bude na UK zřízena pobočka cizinecké policie. Pravděpodobně bude sídlit na Koleji Komenského v Praze. 
J. M. pan rektor sdělil, že se UK chystá oslavit 25 let spolupráce s Univerzitou v Heidelbergu. J. M. pan rektor 
dále informoval, že UK jedná na mnoha úrovních o zkvalitnění služeb, například vypsala poptávkové řízení 
k restauraci U Supa, čeká na výsledky analýzy mezi studenty na téma fotografování na promocích, také se 
zajímá o sjednocení poskytování bankovních služeb pro UK, aby UK diverzifikovala ke dvěma, třem bankám. J. 
M. pan rektor pozval členy AS UK 14. března 2015 na univerzitní ples, který se bude konat na Žofíně a také 
k oslavám 667. výročí UK, které se budou letos konat 7. dubna 2015. Na závěr J. M. pan rektor informoval o 
plánovaném únorovém výjezdním zasedání Kolegia rektora. Hlavním tématem tohoto zasedání bude příprava 
Dlouhodobého záměru UK. 
 
Rozprava k vystoupení J. M. pana rektora 
Mgr. Jan Tuček (FHS) se zeptal na vyhlášku v oblasti vzdělávání, která v současné době definuje 36 
vzdělávacích oblastí a konkrétně se zeptal, jak je možné, že byl obor antropologie zařazen pod oblast biologie. 
J. M. pan rektor odpověděl, že pod oblast biologie byla zařazena antropologie biologická, ne antropologie 
kulturní. Vnímá, že je důležité antropologii kulturní zařadit do jiné podoblasti a ujistil členy AS UK, že se o 
tomto bude ještě na MŠMT v budoucnu jednat. 
 
Mgr. Samuel Zajíček (FF) upozornil, že vzdělávací vyhláška obsahuje nyní 36 vzdělávacích oblastí a požádal, 
aby se toto číslo již nezvyšovalo, tedy aby nepřibývaly nové oblasti vzdělávání, protože potom by neměly žádný 
smysl institucionální akreditace. 
 
Doc. Petr Sláma, Th.D. (ETF) sdělil, že souhlasí s tím, aby již nepřibývaly nové oblasti, a zároveň se zeptal, proč 
byla teologie zařazena pod oblast filozofie. J. M. pan rektor odpověděl, že všichni tři děkani teologických fakult 
na UK s tímto zařazením souhlasili a dokonce ho prosazovali. 
 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) podpořil myšlenku zřízení cizinecké policie na UK. 
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Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.” 
Schváleno tichým souhlasem 
 
 

5. Vnitřní předpisy UK 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK, seznámil členy AS UK s procedurou 
projednávání předložených návrhů na změnu vnitřních předpisů UK. Připomněl, že k hlasování o celém návrhu 
je potřebná kvalifikovaná dvoutřetinová většina členů senátu přítomných na zasedání a zároveň nadpoloviční 
většina všech členů senátu. 
 

A) Příloha č. 6 Statutu UK (čj. 305/2014) 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK, informoval členy senátu, že k návrhu nebyly 
doručeny žádné pozměňovací návrhy a seznámil členy AS UK se stanoviskem legislativní komise, která 
doporučuje změny k přijetí. 
 
Mgr. David Hurný, předseda sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem sociální komise AS 
UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu Přílohy č. 6 Statutu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil dílčí změnu Přílohy č. 6 Statutu UK (čj. 305/2014).” 
Hlasování 
Pro 51, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 

 

B) Pravidla podpory zájmové činnosti studentů UK (čj. 249/2014) 
 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK, představil návrh další dílčí změny vnitřního 
předpisu UK. Zároveň informoval o modifikaci předkladatele a sdělil, že legislativní komise AS UK doporučila 
členům AS UK modifikaci předkladatele přijmout. 
Hlasování o modifikaci předkladatele 
Pro 50, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 
Dále JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK, informoval o pozměňovacím návrhu č. 1 
a 2 od člena AS UK Mgr. Romana Šolce (čj. 20/2015). 
 
1. návrh 
Mgr. Roman Šolc (PřF) představil návrh č. 1. Sdělil, že se jedná o technickou záležitost, konkrétně aby 
registrace v seznamu studentských spolků na UK nebyla nutnou podmínkou pro žádost o finanční podporu 
projektu. 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK, sdělil, že legislativní komise AS UK doporučila 
členům AS UK návrh č. 1 přijmout. 
Hlasování o pozměňovacím návrhu č. 1 
Pro 18, proti 21, zdržel se 21 
Nechváleno 
 
2. návrh byl formulován alternativně. 
Mgr. Roman Šolc (PřF) představil návrh č. 2 a vysvětlil, že jde o symbolické vyrovnání poměru mezi vedením a 
AS UK při sestavování hodnotící a kontrolní komise pro projednávání finančních podpor pro studentské spolky. 
Následně Mgr. Roman Šolc (PřF) stáhnul z jednání alternativu A a požádal členy AS UK o projednání alternativy 
B. 
 
J. M. pan rektor souhlasil s alternativou B pozměňovacího návrhu č. 2. 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK, sdělil, že legislativní komise AS UK doporučila 
členům AS UK alternativu B pozměňovacího návrhu č. 2 přijmout. 
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Hlasování o alternativě B pozměňovacího návrhu č. 2 
Pro 36, proti 2, zdržel se 16 
Schváleno 
 
Po projednání modifikace předkladatele a pozměňovacích návrhů vyzval JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda 
legislativní komise AS UK, členy AS UK k hlasování o celém materiálu Pravidel podpory zájmové činnosti 
studentů UK. Legislativní komise doporučuje návrh přijmout. 
 
 
Mgr. David Hurný, předseda sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem sociální komise AS 
UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu dílčí změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK 
vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil dílčí změnu Pravidel podpory zájmové činnosti studentů (čj. 249/2014) ve znění modifikace 
navrhovatele a schváleného pozměňovacího návrhu.” 
Hlasování 
Pro 50, proti 0, zdržel se 3 
Schváleno 
 
 

6. Vnitřní předpisy fakult a dalších součástí  
 
Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda legislativní komise AS UK, a seznámil členy senátu s 
předloženými návrhy na změnu vnitřních předpisů fakult a dalších součástí a se stanoviskem legislativní komise 
AS UK k jednotlivým návrhům. Legislativní komise doporučuje ke všem návrhům přijmout kladné stanovisko. 
 
Změna Statutu FF (čj. 316a/2014) 
Hlasování 
Pro 47, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
Změna Statutu FF (čj. 316 b/2014) 
Hlasování 
Pro 48, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
Změna Rigorózního řádu FF (čj. 19/2015) 
Hlasování 
Pro 49, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
Návrh Organizačního řádu ÚVT (čj. 280/2014) 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
Návrh Organizačního řádu Ústřední Knihovny (čj. 281/2014) 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
Návrh Organizačního řádu Ústavu jazykové a odborné přípravy (čj. 325/2014). 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil 

- změnu Statutu FF (čj. 316a/2014). 
- změnu Statutu FF (čj. 316b/2014). 
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- změnu Rigorózního řádu FF (čj. 19/2015). 
- Organizační řád ÚVT (čj. 280/2014). 
- Organizační řád Ústřední knihovny (čj. 281/2014). 
- Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (čj. 325/2014).” 

 
 

7. Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2015 
 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK a předal slovo J. M. panu rektorovi. 
 
J. M. pan rektor představil členům AS UK průběh projednání materiálu Principy rozdělování příspěvků a dotací 
na UK pro rok 2015 a o všech změnách, které byly v dokumenty provedeny po rozsáhlých diskuzích se všemi 
děkany a řediteli univerzitních součástí a s ekonomickou komisí AS UK. J. M. pan rektor ujistil, že bude dbát na 
to, aby budoucí rozpočet kopíroval to, jak finance z MŠMT na UK přicházejí, ale dodal, že UK má samozřejmě 
své priority, zejména kvalitu výuky. Informoval, že tvorba metodiky MŠMT, podle které se rozdělují finance pro 
vysoké školy, probíhala ve dvou kolech, poslední jednání proběhlo v prosinci 2014, kde byly koeficienty 
naposledy upraveny a modifikovány. V minulosti platilo, že MŠMT platilo i za počet absolventů, to se v 
posledních letech změnilo a již je ve své metodice MŠMT nevykazuje. J. M. pan rektor dále komentoval Principy 
rozpočtu a konstatoval, že v rozpočtu bude i nadále zachováno 100 tis. Kč za absolventa doktorského studia. 
Naopak bude upraveno financování centrální činnosti UK. Tak například u tří součástí dojde ke snížení 
příspěvků, jsou jimi ÚJOP, nakladatelství Karolinum a Správa budov. Rektorát rozšířil svoji činnost, zde se 
počítá s nárůstem prostředků, zejména v odboru vědy, právním odboru a v odboru strategií a veřejných 

zakázek. J. M. pan rektor představil členům AS UK vliv změn v metodice Principů 2015 s použitím dat z roku 2014, 

ze kterého bylo vidět, že rozdíly v rozpočtu na fakultách budou do +- 0.2-0.3%. Sdělil, že by tím rád vyvrátil 

domněnku, že změnou v principech by došlo k rozkolísání rozpočtu. 

 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, sdělil, že ekonomická komise se k tomuto 
materiálu sešla dvakrát, nejprve o něm jednala na zasedání v úterý 6. ledna 2015 a poté v úterý 20. ledna 
2015. Následně seznámil členy AS UK se stanoviskem ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila 
vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Rozprava k bodu Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2015 
Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF) se zeptal, proč Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK 
nezohledňují kritérium zaměstnanosti absolventů, které dosud MŠMT používá, domnívá se, že zařadit kritérium 
zaměstnanosti absolventů do kritéria počtu absolventů je záměna v kvantitativním a kvalitativním hodnocení. 
Dále upozornil na nepřesnosti v písemném odůvodnění Principů, např. na to, že není pravda, že 
nezaměstnanost absolventů se v rámci UK pohybuje v rozmezí 1,5-3 %, když kupříkladu publikovaná míra 
nezaměstnanosti absolventů Právnické fakulty je 0,7 %. J. M. pan rektor odpověděl, že čísla pochází z dat 
z roku 2014, zároveň členy AS UK ujistil, že změna bude mít minimální dopady na rozpočty fakult. Případné 
významnější propady v příjmech fakult budou při sestavování rozpočtu na rok 2015 jednorázově 
kompenzovány. 
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF) řekl, že by se měla uplatnit koheze v případě, že by Principy znamenaly 
významnou změnu v rozpočtu některé z fakult pro rok 2015. Dále zmínil, že by Univerzita měla usilovat o 
vytvoření kritérií, která by byla formulována na střednědobém horizontu a kde by byla možnost jejich 
každoroční korekce. Řekl, že by se Univerzita měla zabývat také možností úpravy zásad takových korekcí ve 
vnitřních předpisech. J. M. pan rektor odpověděl, že podle „Vlivu změn”, která členům AS UK představil v úvodu 
svého vystoupení k bodu č. 7, která byla modelována na datech z minulého roku, by změny navrhované 
v Principech neměly znamenat významné změny ve fakultních rozpočtech, pokud ano, bude takové fakultě 
poskytnuta kompenzace. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK navrhl usnesení tak, aby bylo možné reflektovat případné 
neschválení programu START. 
 
Návrh usnesení: 
 „AS UK schvaluje Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2015 s výhradou případného 
rozpuštění prostředků programu START dle původního určení prostředků.” 
Hlasování 
Pro 47, proti 0, zdrželi se 6 
Schváleno 
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8. Vyjádření k návrhu na odpis pohledávky – 1. LF 
 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a požádal o stanovisko ekonomické komise AS UK. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu na odpis pohledávky vyjádřit 
kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK na návrh kolegia rektora ze dne 9. prosince 2014 projednal návrh 1. LF na odpis pohledávky a na 
základě čl. 3 odst. 4 Pravidel pro správu majetku UK a předložených dokladů a doporučuje rektorovi udělit 
souhlas 1. LF s odpisem nedobytné pohledávky v celkové výši 13 824.12 EUR, po přepočtu 351 824.62 Kč.” 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 

9. Vyjádření k návrhu Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK a sdělil, že k tomuto bodu byl doručen jediný materiál, a to návrh 
Opatření rektora o oprávnění ředitele Kolejí a menz UK a požádal o stanovisko ekonomické komise AS UK. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu opatření rektora vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 

„AS UK projednal návrh opatření rektora o oprávnění ředitele Kolejí a menz UK ve smyslu čl. 3 odst. 7 písm. b 

Statutu UK a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 41, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
 

10. Vyjádření k návrhu Opatření rektora: Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti 
studentů 

 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK a předal slovo předkladateli. 
 
J. M. pan rektor sdělil členům AS UK, že se jedná o návrh opatření rektora, které navazuje na již schválenou 
změnu vnitřního předpisu Pravidla podpory zájmové činnosti studentů UK. 
 
Mgr. David Hurný, předseda sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem sociální komise AS 
UK, která senátu doporučila k předloženému návrhu opatření rektora vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 

„AS UK projednal návrh opatření rektora Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a 

vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 
 

11. Vyjádření k návrhu Opatření rektora: Výjimky z pravidel studia pro studium v rámci 
mezinárodního společného studijního programu typu joint degree a multiple degree a 
základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia 

 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK a předal slovo předkladateli. 
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Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prorektor pro koncepci studia, představil návrh opatření rektora. Sdělil, že se 
jedná o provedení Čl. 22 Statutu UK a zdůraznil, že zájmem UK je podporovat tento typ studia. 
 
Mgr. Roman Šolc, předseda studijní komise AS UK seznámil členy AS UK se stanoviskem studijní komise AS UK, 
která senátu doporučila k předloženému návrhu opatření rektora vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal návrh opatření rektora: Výjimky z pravidel studia pro studium v rámci mezinárodního 
společného studijního programu typu joint degree a multiple degree a základní náležitosti dohod o 
meziuniverzitním studiu v oblasti studia a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.” 
Hlasování 
Pro 48, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
 

12. Právní jednání 
 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK.  
 

Kupní smlouvy - Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku - 1. část veřejné zakázky s 

názvem „Nový transmisní elektronový mikroskop” a Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a 

výuku - 8. část veřejné zakázky s názvem „NMR vysokého rozlišeni”. Veřejné zakázky v rámci OP 

VaVpI - výzva č. 3.4. 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému právnímu jednání vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
 
Návrh usnesení: 

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k uzavření kupních smluv k veřejné zakázce Modernizace vybavení pro 

fyzikální výzkum a výuku - 1. část veřejné zakázky s názvem „Nový transmisní elektronový mikroskop” mezi 

Univerzitou Karlovou v Praze a JEOL (EUROPE) SAS, se sídlem 1, Allée de Giverny 78290 Cruissy-Sur-Seine, 

Francie, DIČ: FR1665200525, organizační složka JEOL (EUROPE) SAS, se sídlem Karlovo náměstí 13, 121 35 

Praha 2, IČO: 41691415 za kupní cenu ve výši 51 889 500,- Kč bez DPH a Modernizace vybavení pro fyzikální 

výzkum a výuku - 8. část veřejné zakázky s názvem „NMR vysokého rozlišení” mezi Univerzitou Karlovou v 

Praze a SCIENTIFIC INSTRUMENTS BRNO, spol. s.r.o., se sídlem Havlíčkova 185/86, 602 Brno, IČO: 49444875 

za kupní cenu ve výši 20 790 600,- KČ bez DPH a doporučuje oba návrhy kupních smluv předložit Správní radě 

UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 8b., o vysokých 

školách, v platném znění, k uzavření obou kupních smluv.” 
Hlasování 
Pro 50, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 

 
Smlouva o dílo k veřejné zakázce na stavební práce pro připravovanou akci „UK – Dostavba 
posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni” 
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 
ekonomické komise AS UK, která senátu doporučila k předloženému právnímu jednání vyjádřit kladné 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK projednal vzor Smlouvy o dílo k veřejné zakázce na stavební práce pro připravovanou akci „UK – 
Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni” v rámci dokumentace programu 133 210 a doporučuje do 
textu smlouvy zapracovat vznesené připomínky.” 
Hlasování 
Pro 49, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
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13. Zpráva o plnění aktualizace Dlouhodobého záměru  

 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK a předal slovo J. M. panu rektorovi. 
 
J. M. pan rektor seznámil členy AS UK se zprávou. Zároveň uvedl, že Kolegium rektora již připravuje 
nadcházející Dlouhodobý záměr, ke kterému se bude v únoru 2015 konat výjezdní zasedání Kolegia rektora. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí zprávu o plnění aktualizace Dlouhodobého záměru.” 
Schváleno tichým souhlasem 
 
 

14. Zpráva o hodnocení výuky studenty 
 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK a předal slovo Prof. PhDr. Stanislavu Štechovi, CSc., 
prorektorovi pro koncepci studia. 
 
Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prorektor pro koncepci studia, seznámil členy AS UK se zprávou. Sdělil, že se 
jedná o zprávu procedurální a UK v ní informuje, jak je hodnocení výuky studenty na jednotlivých fakultách 
ošetřeno, kdo je daným úkolem na fakultě pověřený a jak se s výsledky následně pracuje. Dodal, že tato 
zpráva byla vypracována podle aktualizovaného řádu pro hodnocení výuky. 
 
Mgr. Roman Šolc, předseda studijní komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem studijní komise AS 
UK, která senátu doporučila k předložené zprávě o hodnocení výuky studenty vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí zprávu o hodnocení výuky studenty.” 
Schváleno tichým souhlasem 
 
 

15. Věcný záměr návrhu opatření rektora k programu START 
 
Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo J. M. panu rektorovi. 
 
J. M. pan rektor představil členům AS UK návrh opatření rektora k programu START. J. M. pan rektor 
informoval, že od jara 2014 Kolegium rektora diskutovalo o možnosti vytvořit na UK nástroj pro podporu 
mladých týmů s excelentními vědeckými projekty. Vysvětlil, že tato podpora v ČR úplně chybí; GAUK je určen 
zejména pro doktorandy, dále je na UK UNCE a PRVOUK. J. M. pan rektor uvedl, že program bude v roce 2015 
financován ze Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV) částkou 25 mil. Kč a z dotace na vědu částkou 10 
ml. Kč. V následujících letech by rád financoval tento projekt z operačního programu pro výzkum, vědu a 
vzdělávání (OP VVV). Pokud AS UK vyjádří podporu tomuto projektu, v únoru 2015 bude připraveno opatření 
rektora a na jaře 2015 bude projekt oficiálně vyhlášen.  
 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, Ph.D., prorektor pro vědeckou činnost, sdělil, že projekt je součástí širší koncepční 
změny podpory vědy na UK. Sdělil, že je důležité znovu promyslet program excelentní vědy pro střední 
generaci vědců a také programy pro vědce, kteří už svou excelenci prokázali. Projekt START bude určen právě 
pro ty, kteří už ukázali své schopnosti, jsou zapojeni do výuky a vedou své studenty. Principy tohoto projektu 
byly projednány na VR UK a VR UK vyjádřila programu START podporu.  
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK s doporučením 
ekonomické komise AS UK pro vedení UK, která  si myslí, že by  financování v roce 2016 mělo být také z 
centrálních prostředků, čímž by nemělo docházet k úbytku prostředků na SVV. 
 
Rozprava k věcnému záměru návrhu opatření rektora k programu START 
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) sdělil své obavy, že pokud by AS UK podpořil program START, není jasně zřejmé, 
odkud bude UK čerpat na tento program v nadcházejících letech prostředky a SVV plnou částku cca 70 mil. Kč 
nemůže unést.  Dále doporučil zahájení programu až 1. ledna 2016, zejména kvůli tomu, že by bylo vhodné 
prodiskutovat program s potenciálními žadateli a že v případě navrhovaného zahájení k 1. srpnu 2015 může být 
problém se smysluplným využitím prostředků přidělených do konce kalendářního roku. 
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Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. (LF HK) sdělila, že na LF HK je možné školit až od habilitace, takže 
potenciální uchazeči o tento program, nadějní postdokové na LF HK nesplní podmínku, protože nemůžou mít 
žádného postgraduálního studenta. Zároveň poukázala na to, že 12 let od doktorátu je málo, protože lékař se 
mimo splnění postgraduálního studia musí věnovat i složení atestačních zkoušek.  
 
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF) sdělil, že program START podporuje. Vnímá tento program jako signál, že UK 
stojí o podporu střední generace vědců. 
 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) zmínil, že se mu na programu líbí to, že značná část peněz bude volná 
a je možné s nimi disponovat podle aktuální potřeby projektu, což je rozdíl oproti přesně účelově určeným 
penězům při získání grantu u jiných grantových institucí.  
 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, Ph.D., prorektor pro vědeckou činnost, na závěr sdělil, že se jedná o 2 % z celkové 
částky rozpočtu na vědu na UK, a nelze jimi tudíž saturovat každý projekt na UK. Také zdůraznil, že program 
START je součástí širší koncepční změny podpory vědy na UK. Je to také signál od UK, jak si představuje 
kariérní postup svých akademických pracovníků. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK ukončil rozpravu a na žádost několika senátorů AS UK sám požádal 
AS UK o tajné hlasování k programu START. 
 
Ustanovení komise pro tajné hlasování 
Navrženi byli Mgr. Jakub Holický (FTVS), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV) a Mgr. Roman Šolc (PřF). 
 
Hlasování o komisi pro tajné hlasování: 
Pro 44, proti 0, zdržel se 4 
 
Předsedou volební komise byl zvolen Mgr. Roman Šolc (PřF). Mgr. Roman Šolc (PřF) seznámil členy 
AS s procedurou tajného hlasování k bodu 15.  
 
Předseda komise zahájil hlasování.  
 
Poté, co odhlasovali všichni členové AS, předseda komise hlasování ukončil. 
 
 

16. Informace z pracovních komisí AS UK 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby senát informovali o 
činnosti komisí, která ještě nebyla projednána. 
 
Mgr. Roman Šolc (PřF), předseda studijní komise AS UK, sdělil, že se komise věnovala zejména zprávě o 
hodnocení výuky studenty, změně vnitřního předpisu UK „Pravidla podpory zájmové činnosti studentů UK”, 
návrhu opatření rektora Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a návrhu programu START. 
Poděkoval doc. MUDr. Mileně Králíčkové, Ph.D., prorektorce pro studijní záležitosti, prof. PhDr. Stanislavu 
Štechovi, CSc., prorektorovi pro koncepci studia, a doc. RNDr. Janu Konvalinkovi, prorektorovi pro vědeckou 
činnost, za spolupráci a příjemnou diskuzi při projednávání všech dokumentů. 

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF), předseda petiční komise AS UK, informoval o zasedání komise, na kterém se 
věnovali její členové vytvoření jednacího řádu této komise. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.” 
Schváleno tichým souhlasem 

 
 

17.  Informace z Rady vysokých škol 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. RNDr. Janu Hálovi, DrSc. 
 
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., univerzitní delegát v Radě vysokých škol, informoval členy AS, že Rada vysokých 
škol se v současné chvíli věnuje zejména přípravě voleb předsednictva RVŠ, které se budou konat v Karolinu ve 
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čtvrtek 29. ledna 2015. Zmínil, že na pozici předsedy RVŠ kandiduje opět její současný předseda Doc. Ing. 
Jakub Fischer, Ph.D. 
 
Jakub Polách, náhradník delegáta ve Studentské komoře RVŠ, informoval členy AS UK, že SK RVŠ volila 
v nedávné době svého předsedu. Předseda však nebyl zvolen. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.” 
Schváleno tichým souhlasem 
 
 

18.  Různé 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo doc. MUDr. Mileně Králíčkové, prorektorce pro studijní 
záležitosti, aby představila zprávu o přijímacím řízení. 
 
(Zpráva o přijímacím řízení je v příloze zápisu) 
 
Rozprava k vystoupení doc. MUDr. Mileny Králíčkové, prorektorky pro studijní záležitosti 
Mgr. Michal Tuláček (PF) poznamenal, že ukazatel "přijatí" v předloženém materiálu spíše obsahuje počet 
uchazečů, kteří nastoupili ke studiu, protože v určité roky na matematicko-fyzikální fakultě nebyly konány 
přijímací zkoušky, a tedy by se měla hodnota počtu uchazečů a počtu přijatých zhruba rovnat (přijati byli 
všichni uchazeči), ale dle grafu v materiálu byl počet přijatých zhruba poloviční oproti počtu uchazečů. Doc. 
MUDr. Milena Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti, odpověděla, že při tvorbě grafů vycházeli 
z podkladů, které jim poskytly jednotlivé fakulty. 
 
 

Seznámení s výsledky tajného hlasování k bodu 15. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda senátu, předal slovo Mgr. Romanu Šolcovi (PřF), předsedovi komise pro 
tajné hlasování, aby členy AS UK seznámil s výsledky tajného hlasování.  
 
Výsledky tajného hlasování o věcném záměru návrhu opatření rektora k programu START 
 
Vydáno bylo 47 hlasovacích lístků. 
Odevzdáno bylo 47 hlasovacích lístků. Ze 47 platných lístků bylo pro 21, proti 17, zdrželo se 9. 
 
Mgr. Roman Šolc (PřF), předseda komise pro tajné hlasování konstatoval, že AS UK projednal věcný záměr 
návrhu opatření rektora k projektu START a vyjadřuje k tomuto návrhu záporné stanovisko. 
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na tomto zasedání AS UK a 
oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 6. února 2015 v Malé aule Karolina. Dále poděkoval 
všem členům senátu za jejich práci a podněty během celého uplynulého volebního období. Zasedání ukončil v 
15:15. 
 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
předseda AS UK v Praze 

 
 
 

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 23. ledna 2015 

 

1. AS UK schválil program zasedání. 
2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 12. prosince 2014. 
3. AS UK vzal na vědomí zprávu o činnosti předsednictva v období mezi zasedáními. 
4. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora. 
5. AS UK schválil dílčí změnu Přílohy č. 6 Statutu UK (čj. 305/2014). 
6. AS UK schválil dílčí změnu Pravidel podpory zájmové činnosti studentů (čj. 249/2014) ve znění 

modifikace navrhovatele a schváleného pozměňovacího návrhu. 
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7. AS UK schválil změny Statutu FF (čj. 316a/2014). 
8. AS UK schválil změnu Statutu FF (čj. 316b/2014). 
9. AS UK schválil změnu Rigorózního řádu FF (čj. 19/2015). 
10. AS UK schválil Organizační řád ÚVT (čj. 280/2014). 
11. AS UK schválil Organizační řád Ústřední knihovny (čj. 281/2014). 
12. AS UK schválil Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (čj. 325/2014). 
13. AS UK schválil Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2015 s výhradou případného 

rozpuštění prostředků programu START dle původního určení prostředků. 
14. AS UK na návrh kolegia rektora ze dne 9. prosince 2014 projednal návrh 1. LF na odpis pohledávky a na 

základě čl. 3 odst. 4 Pravidel pro správu majetku UK a předložených dokladů a doporučuje rektorovi 
udělit souhlas 1. LF s odpisem neodbytné pohledávky v celkové výši 13 824.12 EUR, po přepočtu 
351 824.62 Kč. 

15. AS UK projednal návrh opatření rektora o oprávnění ředitele kolejí a menz UK ve smyslu čl. 3 odst. 7 
písm. b Statutu UK a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

16. AS UK projednal návrh opatření rektora: Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a 
vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

17. AS UK projednal návrh opatření rektora: Výjimky z pravidel studia pro studium v rámci mezinárodního 
společného studijního programu typu joint degree a multiple degree a základní náležitosti dohod o 
meziuniverzitním studiu v oblasti studia a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 

18. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k uzavření kupních smluv k veřejné zakázce Modernizace vybavení 
pro fyzikální výzkum a výuku - 1. část veřejné zakázky s názvem „Nový transmisní elektronový 
mikroskop” mezi Univerzitou Karlovou v Praze a JEOL (EUROPE) SAS, se sídlem 1, Allée de Giverny 
78290 Cruissy-Sur-Seine, Francie, DIČ: FR1665200525, organizační složka JEOL (EUROPE) SAS, se 
sídlem Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2, IČO: 41691415 za kupní cenu ve výši 51 889 500,- Kč bez 
DPH a Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku - 8. část veřejné zakázky s názvem „NMR 
vysokého rozlišení” mezi Univerzitou Karlovou v Praze a SCIENTIFIC INSTRUMENTS BRNO, spol. s.r.o., se 
sídlem Havlíčkova 185/86, 602 Brno, IČO: 49444875 za kupní cenu ve výši 20 790 600,- KČ bez DPH a 
doporučuje oba návrhy kupních smluv předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného 
souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 8b., o vysokých školách, v platném znění, k 
uzavření obou kupních smluv. 

19. AS UK projednal vzor Smlouvy o dílo k veřejné zakázce na stavební práce pro připravovanou akci „UK – 
Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni” v rámci dokumentaci programu 133 210 a doporučuje 
do textu smlouvy zapracovat vznesené připomínky. 

20. AS UK vzal na vědomí zprávu o plnění aktualizace Dlouhodobého záměru. 
21. AS UK vzal na vědomí zprávu o hodnocení výuky studenty. 
22. AS UK projednal věcný záměr návrhu opatření rektora k projektu START a vyjadřuje k tomuto návrhu 

záporné stanovisko. 
23. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí. 
24. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol. 

 

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
předseda AS UK v Praze 

 
Za správnost:  
Danka Humlová, tajemnice AS UK 

 

 

 

 

 


